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Wstęp
Dziękujemy za ściągnięcie tego e-booka. Sprawdź, jak inbound marketing pomoże Ci
przyciągnąć i zaangażować potencjalnych klientów do Twojego biznesu oraz zmienić ich w
kupujących.

Z tego e-booka dowiesz się:

Inbound marketing jest metodologią skupiającą się na tworzeniu wartościowych treści,
które pomagają ludziom podczas podejmowania decyzji zakupowej lub poszukiwania
rozwiązania ich problemu. 

Chodzi więc przede wszystkim o dobre zrozumienie potencjalnych klientów oraz
dostarczenie im potrzebnych treści w odpowiednim formacie i we właściwym czasie.

Dzięki kombinacji technik oraz narzędzi marketingowych możesz stworzyć strukturę
pozyskiwania wysokiej jakości leadów za pomocą Twojej strony internetowej oraz innych
działań online przez 24/7.

Marketing przychodzący może stać się potężnym narzędziem rozwoju Twojego biznesu,
ale wymaga od Ciebie systematycznej pracy oraz przemyślanego działania.

Czym jest inbound marketing, jak działa i jak Twoja firma może na tym skorzystać.
Dlaczego zrozumienie Twoich odbiorców jest kluczowe.
Na czym musisz się skupić, żeby opracować skuteczną strategię marketingową.
Kiedy inbound marketing jest dobrym rozwiązaniem dla Twojego biznesu.

Jesteś gotowy, aby wykorzystać swoją stronę internetową, aby przyciągnąć więcej
klientów? Jesteś przygotowany, żeby im pomagać oraz dostarczać wartościowych
informacji? 

Czytaj więc dalej, żeby dowiedzieć się, jak zmienić Twoje wysiłki w rosnącą liczbę
potencjalnych klientów, którzy sami zaczną pukać do Twoich drzwi. 



O Nas
Uwielbiamy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, aby pomóc klientom 
jak najlepiej wykorzystać ich obecność w Internecie.

Marcin Klinkosz założył agencję MK Digital Journey po 20 latach pracy w mediach oraz
marketingu dla wielu różnych branż, wliczając w to budownictwo oraz telekomunikację.
Firma korzysta z usług szeregu doświadczonych i efektywnych współpracowników z
zakresu budowy stron internetowych, analityków, twórców treści, edytorów oraz
marketerów.
 
Marcin specjalizuje się w hybrydowym podejściu do marketingu, czyli tworzeniu
skutecznych strategii, łączących w sobie najskuteczniejsze rozwiązania offline i online
oraz dopasowanych do unikalnej sytuacji rynkowej firm. Jako doświadczony dziennikarz
oraz wydawca, wspiera również przedsiębiorstwa we wprowadzaniu inbound marketingu
oraz generowaniu leadów online.

Jak Działamy?
Budujemy naszą reputację na stosowaniu sportowej skuteczności w biznesie. Nie dla nas
droga na skróty czy krótkoterminowe tricki. Budując solidne podstawy, zapewniamy
klientom długofalowe oraz zrównoważone wyniki, oraz efektywne wykorzystanie
budżetów reklamowych.

Jesteśmy przeciwnikami zasady „jeden rozmiar dla wszystkich”. Właśnie dlatego
pomagamy firmom wprowadzać do biznesu to, co najlepsze w sporcie: solidne podstawy,
zrównoważony rozwój, umiejętność adaptacji, skuteczność oraz nastawienie na
ponadprzeciętne rezultaty.

Jako dodatkowy członek Twojego zespołu, pomagamy tworzyć nowe standardy w Twojej
branży. W konkretny i bezpośredni sposób wskazujemy rozwiązania i narzędzia, które
pomagają podnosić efektywność działań, motywację pracowników oraz osiąganie
trwałych wyników.



Co To Jest 
Inbound 
Marketing?
Inbound marketing działa przez
dostarczanie potencjalnym klientom
informacji, których potrzebują, wtedy,
kiedy ich potrzebują.
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Co To Jest Inbound Marketing?

Czym Jest Marketing Wychodzący?

Inbound marketing to metoda rozwijania biznesu przez budowanie trwałych relacji z
klientami. Ta strategia łączy w sobie różne elementy marketingu internetowego, w tym SEO,
social media oraz content marketing, które wykorzystywane są w uporządkowany i
strategiczny sposób. To alternatywa dla tradycyjnych, agresywnych "wychodzących" form
reklamy.

Aby w pełni zrozumieć ideę marketingu przychodzącego, warto spojrzeć na jego totalne
przeciwieństwo, czyli na marketing wychodzący. Jeżeli znasz różnice pomiędzy tymi dwoma
podejściami, możesz spokojnie przeskoczyć do dalszej części e-booka. 
 
Outbund marketing, to rodzaj marketingu, z którym zetknęliśmy się wszyscy. Gdy
odbieramy telefon i słyszymy w słuchawce słowa „Dzień dobry, pani Kowalska? Nazywam
się XYZ i dzwonię do Pani w sprawie…”, wszyscy wiemy, że po drugiej stronie siedzi
sprzedawca, który ma za zadanie nam coś sprzedać. Bez względu na to, czy tego
potrzebujemy, czy nie.
 
To również reklamy telewizyjne, gazetowe, radiowe itd. W skrócie możemy powiedzieć, że
marketing wychodzący przeszkadza ludziom, którzy robią w tym czasie coś innego, na
przykład oglądają film w telewizji lub czytają ulubione czasopismo.
 
Przez długi czas ten rodzaj marketingu był bardzo skuteczny, ale wiele osób uodporniło się
na natarczywe próby kontaktu ze strony sprzedawców. Dostępne są również narzędzia
blokujące reklamy w Internecie. Coraz trudniej jest więc uzyskać przyzwoity zwrot z
inwestycji. 
 
Wszystko wskazuje więc na to, że w przyszłości będzie nam jeszcze trudniej pozyskać
nowych klientów poprzez przeszkadzanie im. 
 
Spójrzmy więc na skuteczniejsze podejście.



Inbound Marketing w Pigułce
Skoro już wiemy, czym jest marketing wychodzący, oto najprostsza definicja inbound
marketingu: to dowolne działania marketingowe, które nie przeszkadzają odbiorcom. W
tej strategii chodzi o działania, które przyciągną klientów do Ciebie. Nie musisz ich ścigać,
nie musisz również zgadywać, gdzie ich najlepiej złapać (przed telewizorem, czy może
podczas czytania gazety). Dzięki temu nie musisz wynajmować miejsc reklamowych ani
czasu antenowego, żeby do nich dotrzeć ze swoim przekazem i produktami.

Wolisz Wynajmować Czy Posiadać?
Korzystając z marketingu wychodzącego, który przeszkadza ludziom, generalnie musisz się
liczyć z tym, że to Ty płacisz za wynajęcie powierzchni reklamowej. Wykupujesz reklamę i
trzymasz kciuki, żeby zobaczył ją ktoś, kto będzie zainteresowany Twoją ofertą. Może tak
będzie, a może nie. 

Z drugiej strony masz inbound marketing, w którym to Ty jesteś właścicielem powierzchni
do dystrybucji treści promocyjnych. Nie możesz sobie wykupić pierwszego miejsca w
wynikach wyszukiwania Google. Firmy, które pojawiają się na pierwszych miejscach w sekcji
reklam, najpierw same muszą mieć wartościową stronę internetową, która dostarcza
użytkownikom przydatnych informacji. Jeżeli Twoje treści są lepsze od nich, możesz w
szybkim tempie zbliżyć się do nawet największych konkurentów, bez wydawania nawet
złotówki na reklamę.

Obcy Gość Lead Klient Promotor

PRZYCIĄGNĄĆ PRZEKONAĆ NAMÓWIĆ ZACHWYCIĆ

Blog
Słowa Kluczowe

Social Media

Formularze
Call-To-Action
Landing Page

CRM
Email

Scoring

Badania
Smart Content

Social Monitoring

ŚWIADOMOŚĆ ROZWAŻANIE DECYZJA

metodolodia inbound wg. HubSpot



Przeanalizuj Własne Zakupy Online
Gdy już znasz różnicę pomiędzy dwoma podejściami do marketingu, postaraj się teraz
przeanalizować swój ostatni większy zakup online. Zerknij na tabelkę Hubspota z
poprzedniej strony i zobacz, do jakiej fazy procesu zakupowego wskoczyłeś. Ze swojego
doświadczenia powiem, że czasami poświęcam więcej czasu na porównanie różnych
produktów, szczególnie gdy ich cena jest zbliżona. Na tym etapie nie wiem jeszcze, który
produkt kupię, więc czytam blogi, oglądam video z porównaniami produktów i recenzjami. 

Który sprzedawca znajdzie się na szczycie mojej listy przed zakupem? Dobrze się
domyślasz – ten, który nie tylko ma najlepsze recenzje produktów lub usług, ale przede
wszystkim ten, który pomógł mi zrozumieć różnice pomiędzy różnymi modelami. Pomógł -
a nie za wszelką cenę chciał mi coś wcisnąć. To właśnie taki sprzedawca zajmuje się
marketingiem przychodzącym.

Czym Więc Jest Inbound Marketing?
Mam nadziejże, że pomogłem Ci zrozumieć różnicę pomiędzy marketingiem wychodzącym,
który sprzedaje, a inbound marketingiem, który pomaga odbiorcom. 

Wiele firm ma strony internetowe, które skupiają się jedynie na tym, jakie wspaniałe są te
firmy: „Jesteśmy najlepsi…”, „Jesteśmy najtańsi…”, „Jesteśmy najwięksi…” itd. Czy to jest
według Ciebie dobry sposób dotarcia do klientów w dzisiejszych czasach?

Podstawą inbound marketingu jest rozmowa, czyli dwustronna komunikacja i
zaangażowanie obu stron. Dzięki temu są o wiele większe szanse, że treści reklamowe
trafią do osób faktycznie zainteresowanych danym zagadnieniem.

Znakiem rozpoznawczym strategii przychodzącej, która skupia się na zachwycaniu klientów
jest to, że pomaga i wspiera klientów w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy Twoja firma
czerpie z tego jakąkolwiek wartość.

Ten akt pomocy buduje zaufanie, a gdzie jest zaufanie, jest również potencjał do robienia
interesów. Zachwycony klient staje się rzecznikiem i promotorem Twojej marki.



Dlaczego
Inbound 
Marketing
Działa?
Ponieważ warto dostarczać
informacji wtedy, gdy ludzie ich
szukają. 
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Dlaczego Inbound Marketing
Działa?

W Polsce jest wiele firm, które wdrożyły inbound marketing do swojej strategii. Mimo tego
myślę, że nadal jest dużo sceptycyzmu wokół tego tematu i wcale się nie dziwię.
Rozpoczęcie generowania wysokiej jakości leadów przez Internet wymaga dużego wysiłku i
świeżego podejścia do procesu pozyskiwania nowych klientów. Prawdą jest również, że
inbound marketing nie jest szybkim rozwiązaniem, które uzupełni wysychające źródełko
leadów. Marketing przychodzący wymaga czasu.

Jeżeli jednak poświęcisz go odpowiednio dużo, przygotujesz i wprowadzisz solidną
strategię, inbound marketing Cię nie zawiedzie. Dla wielu osób to nadal „nowość”, ale w
rezultacie przekazywanie czegoś wartościowego Twoim klientom daje Ci w zamian nowe
okazje biznesowe oraz solidny zwrot z inwestycji.

Inbound To Maraton, Nie Sprint
Nie muszę Ci mówić, że zdobywanie nowych klientów nie jest łatwe. Każdego roku firmy
wydają miliardy złotych na reklamy, materiały promocyjne, udział w targach oraz inne
formy promocji. Wszystko po to, żeby pozyskać nowych klientów. 
 
Strategia marketingu przychodzącego tak naprawdę służy ludziom, którzy chcą rozwiązać
jakiś problem. Przypomnij sobie swoją ostatnią rozmowę z telemarketerem, który
kilkukrotnie dzwonił, żeby namówić Cię na nową umowę na telefon, lub chce, żebyś zmienił
dostawcę prądu. Te firmy inwestują duże pieniądze i przeszkadzają ludziom, którzy nie
mają problemu lub nawet jeśli go mają, nie jest dla nich istotny. 
 
Teraz pomyśl o sytuacji, gdy ta sama firma dodaje kilka naprawdę przydatnych i
wartościowych informacji na swojej stronie internetowej. Optymalizuje treści na osoby,
które aktywnie szukają sposobów oszczędzania pieniędzy, chcą obniżyć wydatki lub
wydawać mniej pieniędzy miesięcznie. Wezwanie do akcji może być równie proste –
darmowa analiza rachunku telefonicznego lub elektrycznego. W rezultacie te firmy
skończyłyby z listą osób faktycznie zainteresowanych zmianą operatora, do których
wystarczy tylko oddzwonić. Te osoby faktycznie mają problem, aktywnie szukają
rozwiązania, które jest dla nich ważne.
 
Które podejście brzmi dla Ciebie rozsądniej?



Marketing, Który Rozwiązuje Problemy
W MK Digital Journey uczymy naszych klientów korzystać z inbound marketingu oraz
pomagamy im dowiedzieć się, kim są ich klienci i jakie mają problemy. Jeżeli na przykład
nasz klient jest księgowym i chce oferować klientom swoje usługi. Pomagamy zrozumieć,
dlaczego firmy szukają outsourcingu obsługi księgowej i jakich treści szukają. Nie
próbujemy dowiedzieć się, jak przeszkodzić potencjalnym klientom za pomocą reklam w
czasopismach i telewizji. Zanim tradycyjni marketerzy skoczą mi do gardła, od razu
powiem, z  takie podejście nadal działa. Po prostu sugeruję, że te rozwiązania nie są już tak
skuteczne, jak kiedyś i dni takiego podejścia są policzone.

Skup Się Na Inbound i Zobacz, że Działa
Przejście na strategię marketingu przychodzącego wymaga odwagi. My doszliśmy do
wniosku, że musimy to zrobić, żeby pomóc innym w ich pracy. Dla nas to ogromny sukces.
Zarówno nasze treści, jak i treści, które przygotowujemy dla naszych klientów, można
znaleźć w Google. Ludzie to lubią i widzimy, że potencjalni klienci również z nich korzystają.
Wiele osób udostępnia treści, a to z kolei jeszcze bardziej zwiększa ich zasięg.
Systematycznie budujemy ekonomiczne mury wokół biznesów, które z nami współpracują.
Musisz jednak pamiętać, że inbound marketing nie jest sposobem na szybkie rozwiązanie
problemów z pozyskaniem nowych klientów. Potrzeba czasu, żeby zobaczyć wyniki. Często
jest to od sześciu do dziewięciu miesięcy - ale jeżeli będziesz cierpliwy, wyniki przyjdą.

Jesteś Kilka Miesięcy od Sukcesu
Jeżeli myślisz o inbound marketingu pamiętaj, że im dłużej zwlekasz, tym dłużej
pozostaniesz "o kilka miesięcy" od sukcesu. To jest właśnie te kilka miesięcy od
podzielenia się z Google treściami, których ludzie szukają. To również kilka miesięcy do
czasu, gdy użytkownicy sami zaczną dzielić się Twoimi treściami i te zaczną napędzać się
same. To kilka miesięcy, zanim użytkownicy zaczną zauważać Twoją stronę internetową i w
swojej cyfrowej podróży wejdą na ścieżkę, żeby stać się Twoimi potencjalnymi i faktycznymi
klientami.



Podstawy
Skutecznego
Inbound 
Marketingu
Od zrozumienia, że Twoja strona
nie działa, do stworzenia z niej
maszyny do generowania
leadów, dzieli Cię kilka kroków.

M K digital journey



Podstawy Skutecznego
Inbound Marketingu

Dzięki działaniom marketingu przychodzącego generujemy stały strumień fantastycznych
możliwości biznesowych dla nas i naszych klientów. Otrzymujemy również wiele zapytań od
firm na wczesnym etapie przygody z inbound marketingiem.  Zrozumieli, że ich strony
internetowe nie generują potencjalnych klientów, ale zatrzymali się na tym kroku. 

Uważamy, że do sukcesu inbound marketingu prowadzi siedem kroków i teraz przyjrzyjmy
się tym etapom.



Krok 1: Zrozumienie, Że Mamy Problem
Pierwszy krok jest dość prosty, ale ludzie dochodzą do niego z różnych punktów widzenia.
Dla przykłady ich cała branża może przeżywać kryzys. Ich sieci kontaktów wyschły, telefony
przestały dzwonić, a ich strony internetowe znalazły się właśnie w centrum uwagi. Ku
swojemu przerażeniu zdają sobie sprawę, że strony, na którą wydali bardzo dużo pieniędzy,
praktycznie nikt nie odwiedza. W nerwach przeszukują Google i znajdują konkurentów, ale
nie swój biznes. Dochodzą do wniosku, że ich strona internetowa nie działa tak, jak
powinna.

Szukają rozwiązania swojego problemu i odpowiedzi w Google. Masz podobnie? W takim
razie przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Poszukiwanie Rozwiązania
Gdzieś na swojej drodze do odkupienia właściciele firm i pracownicy działów marketingu
napotykają na wyrażenie Pozycjonowanie Stron Internetowych lub SEO. Dla wielu osób jest
to moment olśnienia, ponieważ wierzą, że znaleźli źródło problemu. Po części mają rację.
Muszą jednak wziąć pod uwagę cały proces i podróż, którą podejmuje kupujący od
znalezienia ich strony internetowej do stania się klientem. Muszą zmienić swoją witrynę w
narzędzie do generowania potencjalnych klientów.
 
Oczywiście ludzie zawsze myślą, że istnieje szybszy i łatwiejszy sposób, żeby zmusić stronę
internetową do generowania możliwości biznesowych. Również tak sądzisz? W takim razie
zapraszam do kolejnego etapu.



Sukces w marketingu przychodzącym wymaga dużego i, co najważniejsze, rozważnego
wysiłku. Kampanie inbound marketingowe nie są szybkimi strzałami. Trwają miesiącami,
żeby zaczęły działać. Jeżeli Twoja firma jest na krawędzi bankructwa i nie masz pieniędzy,
inbound nie rozwiąże Twojego problemu. 
 
Dobra wiadomość jest taka, że w tym wszystkim chodzi zarówno o myślenie, jak i o
budżety. Gdy skromna kampania marketingowa w telewizji może kosztować 200 000
złotych, 12 miesięcy inbound marketingu prawdopodobnie będzie kosztowało znacznie
mniej. Głównym problemem, z jakim muszą sobie radzić firmy, aby przejść przez trzeci krok,
jest cierpliwość. Jeżeli chcą zostać znalezione w Google przez ludzi szukających tego, co
oferują i zmienić ich w potencjalnych klientów, to będzie wymagało dużego wysiłku i czasu. 

Nie ma niestety drogi na skróty. Pogodziłeś się z tym? Dobrze. W takim razie przejdź do
kolejnego punktu.

Krok 3: Musi Być Łatwiejszy Sposób

Krok 4: Zrozumienie, Że Nie Ma Łatwej Drogi
Zrozumienie, że marketing przychodzący buduje przewidywalną, skalowalną i powtarzalną
maszynę marketingową, to przełomowy moment dla każdej firmy. Uświadomienie sobie, że
zmiana podejścia do tworzenia treści, których ludzie potrzebują, rozpoczyna nową i
ekscytującą fazę rozwoju firmy. Pogodzenie się z faktem, że Google jest narzędziem
wyszukiwania opartym na zasługach, które promuje dobre treści, na zasadzie „głosowania”
przez innych, aby znaleźć się na szczycie rankingu, to punkt zwrotny.

Uświadomienie sobie roli tworzenia wartościowych treści jest ważne. To nie znaczy jednak,
że powinieneś od razu zacząć to robić. Potrzebujesz dobrej strategii. To jest kolejny krok.



Masz już za sobą kilka ważnych kroków i zdecydowałeś się postawić na inbound marketing.
Niektórych już teraz bardzo kusi, żeby przeskoczyć od razu do blogowania, tworzenia e-
booków itp. Nie rób tego. Aby dobrze radzić sobie z przyciąganiem użytkowników na stronę
internetową, potrzebujesz strategii i planu. Zacznij od stworzenia persony Twoich
idealnych kupujących, Musisz mieć pewność, że rozumiesz swoich klientów, ich problemy,
rodzaj treści, na które patrzą oraz gdzie ich szukają.
 
Następnie przejdź do stworzenia planu pisania treści i powiązanego kalendarza, zanim
przejdziesz do rozpoczęcia kampanii. Działanie to dopiero punkt szósty na naszej liście.

Krok 5: Planowanie i Strategia

Gdy już zaczniesz wdrażać swoją strategię, będziesz musiał zachować cierpliwość. Jest to
szczególnie ważne, jeżeli już teraz czujesz na swoich plecach oddech rady nadzorczej,
oczekującej szybkich rezultatów. W przeciwieństwie do tradycyjnego marketingu, samo
uruchomienie kampanii to dopiero początek. Obserwując to, co się dzieje i mierząc wyniki,
będziesz w stanie dostosować swoje treści tak, żeby były jeszcze bardziej efektywne.
Strategia inbound nie jest działaniem typu „kliknij i zapomnij”. Jeżeli coś Ci nie działa,
zawsze można to zmienić lub spróbować czegoś innego.
 
Na początku ruch na stronie będzie się pojawiał powoli, ale przyspieszy z biegiem czasu.
Podobnie będzie z pozyskiwaniem potencjalnych klientów. Zaczniesz zauważać, że Twoje
wysiłki się opłacają. No i wreszcie dotrzesz do ostatniego punktu na naszej liście.

Krok 6: Działaj i Nie Trać Wiary



Zacząłem od słów, że dzięki naszym wysiłkom pomagamy klientom budować stały strumień
możliwości biznesowych. Treści, które stworzyliśmy 4, 5, a nawet 6 lat temu wciąż
dostarczają leadów w tym roku i będą to robiły nadal. Zbudowaliśmy i nadal rozwijamy
maszynę marketingową oraz tworzymy mur dla konkurencji, który  staje się coraz
trudniejszy do przeskoczenia. Wielu z naszych klientów stało się już samodzielnymi
liderami w swojej niszy. 
 
Po przejściu przez tych kilka kroków również zaczniesz budować mur i umacniać swoją
pozycję w Google. Zaczniesz blokować konkurencję oraz zaczniesz prezentować swój biznes
przed potencjalnymi klientami. Rozpędzona maszyna inbound marketingu będzie
generowała nowe leady dla Twojego biznesu, nawet gdy Ty będziesz smacznie spał. 

Krok 7: Twoja Własna Przewidywalna,
Skalowalna i Powtarzalna Maszyna
Marketingowa



Dlaczego Warto
Korzystać z 
Inbound 
Marketingu?
Dlaczego powinieneś wykonać
ten ruch, i dlaczego już teraz.
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Decyzja o postawieniu pierwszego kroku i dołączenie do swojej strategii inbound
marketingu oraz przejście na przychodzące podejście do pozyskiwania leadów, to duże
wyzwanie. Być może od dłuższego czasu widzisz, że konkurencja rozwija się szybciej dzięki
temu rozwiązaniu, ale Tobie nadal brakuje tego jednego argumentu, który pomoże podjąć
decyzję. I masz rację - inbound marketing wymaga nie tylko odwagi, ale również dużego
zaangażowania. W wielu przypadkach wymaga również kompletnej zmiany spojrzenia na
rynek.
 
Poniżej znajdziesz kilka punktów i ważnych powodów, dla których Twoja firma powinna
wkomponować inbound marketing do swojej strategii oraz dlaczego powinna zrobić to
zdecydowanie wcześniej niż później.

Mówię to ze smutkiem, ponieważ rozpoczynałem od pracy w gazecie, a podczas pobytu w
Irlandii wydawałem jedną z najpopularniejszych gazet dla tamtejszej Polonii. To smutne,
ale prawdziwe. Szczerze mówiąc, niewiele osób czyta również gazety ogólnokrajowe.
Większość informacji otrzymujemy przez aplikacje, e-mailem, a nawet na Twitterze, ale nie
w wersji papierowej. W przypadku niektórych tytułów dane dotyczące dystrybucji
zmniejszyły się mniej więcej o połowę w ciągu ostatnich kilku lat. Tak, więc pół strony
reklamy, które masz w lokalnym dzienniku, jest znacznie mniej widoczne, niż było do
niedawna. 
 
Wskazówka: zamiast reklam prasowych możesz reklamować się w Google, na Facebooku,
lub Instagramie, lub gdziekolwiek są Twoi odbiorcy. Kieruj ruch z powrotem do swojej
strony internetowej, na której możesz nadal z nimi rozmawiać.

Dlaczego Warto Korzystać z 
 Inbound Marketingu?

Nikt Nie Czyta Już Lokalnej Gazety



Wynajęte Listy Mailingowe Są Niewiarygodne
Dawniej bardzo powszechne było kupowanie lub wypożyczanie list nazwisk i adresów oraz
wysyłanie niechcianej poczty do osób, które miały profil i podobne stanowisko pracy do
Twojej grupy docelowej. Później ta praktyka zmieniła się na adresy e-mail i spamowanie
osób, które Cię nie znają i nie chcą otrzymywać Twoich e-maili. Ta taktyka działała bardziej
na zasadzie „spray and pray”, czyli strzelaj w ciemno i módl się, że trafisz. Na rynku
pojawiło się również wiele podejrzanych list mailingowych. Dzisiaj żyjemy w czasach
marketingu opartego na pozwoleniach i wysyłanie e-maili do osób, które ich nie
zamawiały, jest nie tylko źle widziane, ale i karane.  

Wskazówka: zbuduj własną listę mailingową opartą na pozwoleniu odbiorcy, dostarczając
im czegoś naprawdę wyjątkowego i użytecznego. Przygotuj treści, które zachęcą Twoich
potencjalnych klientów do zaangażowania się w rozmowę z Tobą.

Cold Calling Przyprawia Cię o Dreszcze
To całkowicie zrozumiałe. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto lubi z partyzanta rozmawiać z
nieznajomymi o biznesie i w sumie, dlaczego powinni? Przeszkadzanie i przerywanie
nieznajomemu, który prawdopodobnie nie jest teraz zainteresowany naszą ofertą, nie
należy do przyjemności. Z drugiej strony większość systemów telefonicznych wyświetla
Twój numer, więc ludzie mogą go po prostu zignorować. Być może zauważyłeś, ale w
dzisiejszych czasach bardziej popularne jest planowanie rozmów, niż odbieranie
nieplanowanego połączenia i luźna pogawędka ze sprzedawcami. Filtrowanie połączeń jest
bardzo łatwe i dlatego niechciane telefony są jeszcze mniej mile widziane niż kiedyś. 
 
Wskazówka: czat na żywo lub przycisk "Poproś o telefon" na Twojej witrynie umożliwiają
rozmowę z osobami, które same Ci powiedzą czy i kiedy chcą z Tobą rozmawiać.



Widownia Telewizyjna Jest Rozdrobniona
To nie jest szpila w kierunku reklam telewizyjnych. Są niezwykle efektywne i sam uwielbiam
oglądać dobre reklamy telewizyjne. To rozwiązanie nie jest jednak tanie. Z drugiej strony,
kiedyś było tylko kilka kanałów komercyjnych, więc można było zagwarantować masowego
odbiorcę na Twoje przekazy reklamowe. Obecnie mamy dostępnych nie tylko mnóstwo
różnych kanałów telewizyjnych, ale istnieje również wiele innych kanałów służących do
oglądania materiałów video (YouTube, Netflix, HBO, itp.) Trudno jest więc dokonać
właściwych wyborów i dotrzeć do właściwej publiczności i uzasadnić tę inwestycję. W
niektórych przypadkach jest to wręcz niemożliwe, ponieważ użytkownicy płacą za to, żeby
nie oglądać reklam, które im przeszkadzają. 
 
Wskazówka: wykorzystaj budżet na produkcję telewizyjną, aby stworzyć film, który jest
wystarczająco dobry, aby stał się wirusowy w mediach społecznościowych.

Twój Szef Chce Konkretnych Danych
Możliwość pomiaru wyników Twoich działań jest naprawdę ważna, ale nie zawsze jest to
łatwe zadanie. Wszystko zależy od Twoich celów. Jeśli kampania reklamowa została
zaprojektowana tak, aby zbudować świadomość marki, nie będziesz mógł jej zmierzyć
liczbą telefonów czy liczbą nowych potencjalnych klientów. Możesz to zmierzyć na
podstawie liczby osób, które słyszały o Twojej firmie lub produkcie po kampanii, a nie
znały ich przed kampanią.

Wskazówka: jeśli chcesz uzyskać bardziej wymierne wyniki, musisz uruchomić kampanię,
której celem jest generowania zapytań lub odpowiedzi, a ta wymaga całkowicie innego
podejścia.

Najlepszą rzeczą w wykorzystaniu strony internetowej, jako podstawy inbound marketingu
jest to, że możesz zmierzyć WSZYSTKO. Jeżeli Twój szef uwielbia statystyki, to pokocha
marketing przychodzący. Możesz mierzyć swoje rankingi w wyszukiwarkach, odwiedziny na
Twojej stronie, odwiedziny na Twojej stronie pochodzące z konkretnego wpisu social
mediach, kliknięte przyciski na blogu, a nawet, ile razy dany prospekt odwiedził daną
stronę. Jeżeli potencjalny klient może coś zrobić, my możemy to zmierzyć. Jeżeli możesz to
zmierzyć, możesz to również później przejrzeć, przeanalizować, ulepszyć oraz ponownie
zmierzyć.



Przemyśl To
Pamiętaj, że nie ma jednego złotego środka. Nie ma sytuacji, w której jeden sposób jest na
pewno dobry, a drugi na pewno zły. Twoja decyzja ostatecznie zależy od Twoich celów
biznesowych, Twojej grupy docelowej i Twojego budżetu. Przejście na inbound marketing
to decyzja, która musi być dokładnie przemyślana, ale jesteśmy pewni, że to będzie
decyzja, której nie pożałujesz.



Potrzebujesz
Agencji
Inbound 
Marketingu?
Oto sygnały, że potrzebujesz
zewnętrznej pomocy przy swoim 
marketingu przychodzącym.
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Potrzebujesz Agencji 
 Inbound Marketingu?

Podjęcie współpracy z Agencją Inbound Marketingu to duży krok, który wymaga
świadomego zaangażowania w inwestowanie Twojego czasu oraz pieniędzy w rozwijanie
aktywów online. Te działania skupiają się na otrzymywaniu lepszych wyników w
długoterminowej perspektywie. Większość firm wykonuje dobrą robotę w niektórych ze
swoich działań marketingu przychodzącego: w mediach społecznościowych, blogowaniu
lub automatyzacji.  Przychodzi jednak moment, gdy jest potrzebna pomoc z zewnątrz. Oto
niektóre objawy tego, że doszedłeś do tego punktu.

Nikt Nie Może Znaleźć Naszej Strony
Gdy Twoja strona internetowa nie wyświetla się w Google, gdy ludzie szukają czegoś, co
oferuje Twoja firma - masz kłopoty. No, chyba że jesteś już tak dobrze znany, że potencjalni
klienci od razu wpisują w przeglądarce adres Twojej strony. W przeciwnym wypadku
potrzebujesz pomocy Google, aby zwrócić uwagę użytkowników na Twoją stronę. 
 
Agencja inbound marketingu szczegółowo przyjrzy się typom klientów, których chcesz
przyciągnąć do swojej witryny oraz problemom, które chcą rozwiązać. Następnie określi
rodzaj treści, których potrzebujesz oraz słowa i frazy, które z dużym prawdopodobieństwem
są wpisywane przez potencjalnych klientów do wyszukiwarki. Następnie stworzy plan
tworzenia treści w systematyczny i regularny sposób. 
 
Na krótką metę mogą zasugerować płatną reklamę w Google AdWords lub mediach
społecznościowych do generowania ruchu, zanim treści zaczną być widoczne.



Nie jesteśmy Pewni, Co Nasza Agencja SEO
Właściwie Dla Nas Robi 
To jest coś, o czym słyszymy zbyt często. Wiele firm dodaje do swojej nazwy "SEO", a
później z kilku powodów cały proces się bardzo rozmywa. Czasami firma się zamyka lub
zmienia kierunek działania i przestaje działać proaktywnie dla swoich klientów. Kolejnym
punktem jest brak współpracy z klientem oraz działanie w próżni. Efektem jest zawsze
spadek w rankingach i poczucie niezadowolenia. 
 
Prawda jest taka, że   optymalizacja SEO na stronie (meta tagi, nagłówki itp.) jest ważna, ale
to tylko niewielka część układanki. Mimo że jej prawidłowe wykonanie jest ważne, to nie
wystarczy. Niestety, nie ma taniego i łatwego sposobu na przeprowadzenie procesu SEO
Twojej strony i musisz się z tym zmierzyć. Jeżeli znalezienie się w Google jest ważne dla
Twojej firmy, musisz zainwestować proporcjonalną kwotę do osiągnięcia tego celu. To
prosta ekonomia - jeśli zapłacisz bardzo niewielką miesięczną kwotę dla agencji, otrzymasz
od nich bardzo małą ilość pracy! Jaka jest długoterminowa wartość każdego nowego
klienta dla Twojej firmy? Jeśli odpowiedź brzmi więcej niż kilka złotych miesięcznie, wiesz,
co musisz zrobić.

Sądzimy, Że Nasz Marketing Nie Działa

Obecnie nie ma żadnego usprawiedliwienia dla niepewności. Jest mnóstwo narzędzi do
mierzenia wszystkiego, czego tylko zechcesz. Pierwszym krokiem jest więc przyjrzenie się
wszystkim podejmowanym działaniom i analiza ich pod kątem efektywności. Zacznij od
tych najdroższych, ponieważ może się zdarzyć, że będziesz mógł przekierować ten budżet
tam, gdzie osiągasz lepsze wyniki.
 
Z rozproszonymi mediami, niezliczonymi kanałami telewizyjnymi, blokadami reklam w
Internecie, telewizją na żądanie, YouTube, radiem internetowym i nie tylko, tradycyjny
budżet reklamowy może tego nie udźwignąć. Konieczne jest więc inne podejście.
 
Kolejną kwestią jest to, że musisz przede wszystkim sam sobie odpowiedzieć na pytanie,
jakie były cele marketingowe dla Twojego biznesu. Jeżeli zależy Ci na zbudowaniu
świadomości marki, nie dziw się, że telefony nie dzwonią.
 
Jeżeli nadal uważasz, że Twój marketing nie działa, czas na nowy początek z jasnymi celami
i kompleksową strategią marketingową, która pomoże w  osiągnięciu wyników, które są dla
Ciebie ważne.



Nasza Strona Nie Generuje Zapytań

Nie jesteś sam. Odpowiedź może jednak nie być taka, jakiej się spodziewasz. Agencja
inbound marketingu przeanalizuje dokładnie statystyki odwiedzających Twoją witrynę oraz
sprawdzi szczegółowo liczbę zapytań generowanych przez stronę. Może się jednak okazać,
że Twoja strona nie przyciąga żadnych użytkowników, lub strony, które są odwiedzane nie
robią dostatecznie dobrej roboty, żeby zaangażować potencjalnych klientów i nakłonić ich
do kontaktu z Tobą. Być może wyskakujesz od razu z komunikatem „kup teraz”, gdy
użytkownicy szukają jedynie treści edukacyjnych. Z drugiej strony możesz również nie
dawać łatwego sposobu na skontaktowania się z Tobą, gdy już są na to gotowi.

Zrozumienie podróży kupujących i rodzajów informacji, których potrzebują na każdym
kroku, pomoże zapewnić konwersję większej liczby użytkowników.

Wiem, Że Powinienem Blogować, Ale...
Tu nie ma innego rozwiązania -  po prostu to zrób. Gdy już zaczniesz i wyrobisz w sobie
nawyk, prawdopodobnie nawet to polubisz. Zrozumienie ogromnych korzyści płynących z
blogowania może również pomóc. Posty na blogu tworzą przydatne, edukacyjne treści,
które możesz publikować w mediach społecznościowych i mogą być udostępnione przez
inne osoby. To również świetna okazja na dodawanie do Twojej strony świeżych treści,
które pomagają Twoim potencjalnym klientom rozwiązać ich problemy.

Agencja inbound marketingu może pomóc w planowaniu i umieszczaniu treści oraz
stworzyć kalendarz treści, aby wszyscy wiedzieli, kto i kiedy pisze. To wspaniale, jeśli Ty i
Twoi współpracownicy jesteście w stanie stworzyć wystarczającą liczbę postów na blogu.
Jeżeli jednak nie jesteś gotowy na takie zobowiązanie, wówczas Twoja agencja będzie miała
ludzi, którzy napiszą je dla Ciebie. Jeżeli lubisz pisać, ale nie jesteś pewien swoich
umiejętności, chętnie sprawdzą i zredagują treści dla Ciebie.

Agencje marketingu przychodzącego mogą odciążyć Ciebie i Twój zespół poprzez
przygotowanie strategii i pracę nad Twoimi priorytetami w zorganizowanej formie. Dzięki
temu możesz otrzymać najlepsze możliwe wyniki w ramach Twojego budżetu.



Jesteśmy agencją inbound marketingu i
chcielibyśmy z Tobą porozmawiać!

Zarezerwuj bezpłatną, nieformalną
konsultację marketingową, aby
dowiedzieć się, czy marketing
przychodzący może pomóc w rozwoju
Twojego biznesu.
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